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Associativismo Cigano: projetar o futuro
construindo as bases do presente
A participação nos múltiplos espaços, constituídos e constituintes, da esfera pública por parte das pessoas
ciganas, tem sido um processo lento, que atualmente começa a evidenciar uma dinâmica sustentável e
sustentadora de novas realidades sociais, principalmente ao nível do Associativismo Cigano. Com efeito, de um
associativismo incipiente, embrionário, intermitente e “doméstico”, começou a emergir e a sustentar-se um tipo
de associativismo que reivindica um determinado lugar na esfera pública, fruto de um amadurecimento
intelectual e científico de uma nova geração de líderes associativos com um passado de mobilização social em
torno de problemáticas, premências e exigências relativas à concretização de Direitos Humanos Fundamentais
por parte da população cigana portuguesa. É certo que aquela mobilização e aquele amadurecimento são fruto de
parcerias com políticas públicas, pessoas e organizações da sociedade alargada, mas sem a vontade individual e
de pequenos colectivos ciganos de participação, envolvimento e comprometimento com uma determinada
mudança social, não teria sido possível este “ponto de viragem” que se vive no presente da sociedade
portuguesa. É um projeto de todos e de todas, que tem sido construído em conjunto por muitos e muitas, num
“lado-a-lado” que tem possibilitado pequenas, mas sustentadas mudanças nas várias esferas do social, com maior
ênfase na Educação Básica e na Educação Superior, mas também ao nível da desconstrução de estereótipos e da
gradual (embora incipiente) integração no mercado de trabalho em profissões tradicionalmente não ocupadas
por pessoas ciganas.
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É também certo que, muitas das ações conjuntas resultam, ainda, de uma conceção de “ação generosa” face a um
“outro” que, sendo português, é ainda perspetivado como “estranho”. Mas talvez esta conceção de “ação
generosa” seja o primeiro “patamar” para a construção de um igualar de oportunidades, de poderes, de “tomada
de voz” efetivamente participada. Este trabalho conjunto entre lideranças associativas, organismos
governamentais e organizações da sociedade civil, é fundamental para o desenvolvimento e a sustentabilidade do
Associativismo Cigano, servindo este como forma de empoderamento, não apenas dos seus órgãos de governo,
mas da população cigana para quem e com quem trabalham.
No Dia Nacional da Pessoa Cigana importa pensar em políticas, formas, contextos e processos de fortalecimento
do Associativismo Cigano, de dinâmicas sociais mobilizadoras e de uma forte participação democrática para que a
emancipação, a autonomia e o acesso aos Direitos Humanos sejam uma realidade “tão concreta e definida como
outra coisa qualquer”1 , normalizada, naturalizada nos quotidianos de vida de cada um e de cada uma.
É de pessoas, com pessoas e para as pessoas que se faz o Associativismo Cigano. E é nesta relação mobilizadora e
mobilizante de todos e com todos que se aprofunda a democracia participativa e se vai construindo mais
humanidade
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Maria José Casa-Nova
Coordenadora do Observatório das Comunidades Ciganas

1

Do poema de António Gedeão, “Pedra Filosofal”.

Dinâmica associativa cigana, reforço da
cidadania ativa e da intervenção social
Nos últimos anos temos assistido não apenas a um aumento do número de associações ciganas, como também a
uma crescente dinâmica deste movimento associativo: das 24 associações atualmente existentes, cerca de
metade mantém um papel ativo quer na promoção e dinamização de projetos de intervenção social, quer na
intensificação do diálogo social entre várias associações ciganas e junto de organismos públicos da administração
central e local.
As condições de desenvolvimento destas associações estão para ser analisadas de forma mais aprofundada e
sistemática, pois se, por um lado, este crescimento e intensificação da sua atividade é fruto das dinâmicas de
transformação das próprias comunidades ciganas, por outro lado, a colocação na agenda política europeia e
nacional da temática da integração da população cigana, é também um fator de peso no impulso e
sustentabilidade deste movimento associativo.
Podemos interrogar-nos por que razão foi tão lento e é ainda insipiente este movimento associativo em Portugal.
Uma das razões associadas às características deste movimento prende-se com a dimensão elevada das situações
de pobreza e exclusão social que inibem ou impedem o empoderamento das populações na definição de
estratégias de ação coletiva para a resolução de problemas comuns, limitando também a perceção e
conhecimento dos direitos e das formas democráticas de os defender.
Por outro lado, existem consequências menos positivas do forte peso do capital social nas dinâmicas de
organização que muitas vezes estão presentes em algumas famílias ciganas, nomeadamente a tendência para o
centramento nos interesses intrafamiliares, para a exclusão dos não membros, para as exigências excessivas
sobre os membros do grupo e para as restrições à liberdade individual.
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Ao longo dos últimos anos, foi-se assistindo a alterações no descentramento familiar e na diversificação do capital
social. A par de uma “luta” pelo reconhecimento do papel da mulher na sociedade, assiste-se a um envolvimento
mais formal do ponto de vista cívico e político, nomeadamente por via de financiamento público a projetos
promotores, num sentido lato, da integração social, mas também pela filiação de pessoas ciganas em partidos
políticos ou pelo contacto mais regular que estabelecem com representantes políticos eleitos. Os efeitos da posse
de um capital social mais restrito à esfera privada alarga-se, assim, para a sua componente pública, repercutindose e disseminando-se a outras pessoas com capacidade e vontade de mobilização.
Podemos, pois, afirmar, que hoje o nascimento e dinamismo das associações com órgão sociais constituídos
maioritariamente por pessoas ciganas surgiu da livre iniciativa de cidadãs e cidadãos ciganos e tem cumprido um
importante papel no acesso a uma diversidade de recursos, na luta contra as diversas adversidades e
discriminações de que são alvo e no reforço da cidadania ativa. A promoção do bem-estar das comunidades
ciganas e a sua participação a nível local tem sido um dos desígnios da atividade associativa e, assim, se tem
assistido, de norte a sul do país, à promoção de uma cidadania, cada vez mais vigilante e informada, capaz de
garantir o devido escrutínio.
De facto, o associativismo está enraizado em relações sociais que podem contribuir para fazer emergir novas
redes ou ainda reforçar redes intra ou intergrupais e, neste sentido, o associativismo acaba por assumir uma
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forma organizada de exercício da cidadania.
Algumas destas associações têm, efetivamente, sido verdadeiras escolas na aprendizagem de competências de
participação social e política, intensificando-se hábitos de cooperação, solidariedade e predisposição para a vida
pública. Poderá ainda ser cedo para afirmar os efeitos destas redes associativas em trajetórias de mobilidade
social ascendente, mas esta via, associada ao reforço do capital social e escolar dos seus membros, é sem dúvida
um caminho a explorar.
A par do percurso feito individualmente por cada pessoa cigana, num esforço crescente e constante de
qualificação escolar e profissional, o recrudescimento das associações ciganas encontra-se inexoravelmente
ligado aos princípios subjacentes às políticas públicas e aos condicionalismos do financiamento comunitário de
programas de inclusão social. No fundo, o lema de muitas associações ciganas - “Nada para nós, sem nós” - fez
eco e, hoje, são raras as iniciativas, projetos de intervenção ou de investigação que não incluam nas suas
condições de desenvolvimento elementos da população cigana, preferencialmente organizados associativamente.

Alexandra Castro,
Investigadora do Dinâmia'CET-ISCTE-IUL

Vozes ciganas no associativismo
(PARTE I)
Ver vídeo (Parte I)
Este vídeo tem como objetivo conhecer o pensamento de pessoas ciganas que trabalham quotidianamente para
construir o Associativismo Cigano.

Participantes: Bruno Gonçalves; Sónia Matos.

Realização: Observatório das Comunidades Ciganas (ObCig), Alto Comissariado para as Migrações, I.P.

Imagem e montagem: Inês Abreu.

Data e local: maio e junho de 2019, Figueira da Foz e Seixal
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ENTREVISTAS
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Bruno Gonçalves
Entrevista realizada em maio de 2019,
Figueira da Foz
Observatório das Comunidades Ciganas (ObCig): Como surge o seu interesse pessoal pelo associativismo?
Bruno Gonçalves (BG): O meu interesse pelo associativismo no geral e depois no cigano nasce em 97, portanto eu
vivia num bairro social, numa zona deprimida da cidade de Coimbra e portanto começamos com a questão do
desporto onde surgiu um primeiro projecto-piloto, que era o futebol clube cigano de Coimbra. Mas nós sentimos
que queríamos muito mais porque vivíamos numa zona deprimida onde tínhamos grandes problemas de
absentismo escolar e víamos sobretudo muitas crianças ciganas a vaguear pelo bairro e sentimos necessidade em
os ajudar, porque já que vivíamos tão, entre aspas, marginalizados, era importante nós também darmos uma
resposta e mostrarmos o quanto eramos capazes e a partir daí surge a Associação Cigana de Coimbra que nasceu
em 99 e que hoje é uma IPSS e que tem vindo a fazer um trabalho sobretudo na prioridade que é a educação.
Ler a entrevista na íntegra.

Sónia Matos
Entrevista realizada em junho de 2019, Seixal
Observatório das Comunidades Ciganas (ObCig): Como surge o seu interesse pessoal pelo associativismo?
Sónia Matos (SM): O interesse entrou na minha vida por um acaso, porque eu não tinha qualquer tipo de
conhecimento para o que é que servia uma associação ou o que é que se podia fazer numa associação. Nós
tomámos conhecimento, quando digo nós, são as cinco fundadoras da associação AMUCIP que se conheceram
num curso de mediadoras socioculturais e foi um formador que viu essa potencialidade em nós. Tínhamos
capacidade para nos juntarmos e formarmos uma associação. E ele disse-nos é que uma não consegue ter voz e
as cinco se se juntarem numa associação de mulheres conseguem ter mais força e lutar pelos vossos direitos,
quando ainda nós nem sabíamos o que era direitos, o que era o mundo do trabalho. Estávamos a dar os primeiros
passos na sociedade e portanto o nosso percurso tinha sido igual ao de tantas outras meninas ciganas em que
estudámos e depois fomos retiradas da escola no quarto ano. Só mais tarde devido ao RSI é que comecei o meu
percurso, voltei à escola, e depois a minha assistente social encaminhou-me para este curso que estava a dar
início de mediadores socioculturais. E pronto, foi assim que o associativismo entrou na minha vida.
Ler a entrevista na íntegra.
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Vozes Ciganas no Associativismo
(PARTE II)
Ver vídeo (Parte II)

Este vídeo tem como objetivo conhecer o pensamento de pessoas ciganas que trabalham quotidianamente para
construir o Associativismo Cigano.

Participantes: Luís Romão e Susana Silveira

Realização: Observatório das Comunidades Ciganas (ObCig), Alto Comissariado para as Migrações, I.P.

Imagem e montagem: Inês Abreu

Data e local: maio e junho de 2019, Elvas e Almada

Luís Romão
Entrevista realizada em maio de 2019, Elvas
Observatório das Comunidades Ciganas (ObCig): Como surge o seu interesse pessoal pelo associativismo?
Luís Romão (LR): O meu interesse pessoal pelo associativismo cigano surge de há algum tempo para cá, surge
quando eu comecei a trabalhar nesta área das comunidades ciganas, quando fui introduzido numa escola e
comecei a trabalhar mais directamente com as comunidades. Mas é em 2014, 2013/2014 que surge a
necessidade de nos formalizarmos mesmo enquanto associação, porquê? Porque no âmbito do ROMED 2 surgem
os primeiros grupos ativos em Portugal e Elvas foi uma cidade escolhida. E nós formalizámos um grupo ativo e
esse grupo ativo sentiu a necessidade de se formalizar enquanto associação porque precisávamos de
credibilidade em relação às instituições públicas. Ou seja, nós eramos um grupo de pessoas que já trabalhávamos
para as comunidades ciganas, elaborávamos propostas, mas faltava-nos algo. E esse algo era mesmo
formalizarmo-nos enquanto associação. É em 2014 que se forma a associação Sílaba Dinâmica que passado 4
anos tem feito um trabalho notável em Elvas e que tem despertado o interesse de várias entidades a nível
nacional. E dizer também que foi com a criação desta associação que se conheceram vários talentos em Elvas e
vários ativistas em Elvas e vários membros da comunidade cigana que têm vindo a ajudar também na
problemática que é das comunidades ciganas.
Ler a entrevista na íntegra.
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Susana Silveira
Entrevista realizada em junho de 2019, Almada
Observatório das Comunidades Ciganas (ObCig): Como surge o seu interesse pessoal pelo associativismo?
Susana Silveira (SS): O interesse pelo associativismo foi mesmo para dar voz à comunidade cigana, porque hoje
em dia, cada vez mais, nós temos que nos fazer ouvir, embora existam algumas outras associações que têm feito
um bom trabalho até aqui e um bom caminho, porém ainda não são suficientes, então o interesse pelo
associativismo é para que nos façamos ouvir da forma correta.
Ler a entrevista na íntegra.
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I) Destaque
Prémio ObCig Empresas Integradoras – 2019
No dia 8 de abril de 2019, no âmbito das comemorações do Dia Internacional das Pessoas Ciganas, o Observatório
das Comunidades Ciganas (ObCig), atribuiu o “Prémio OBCIG Empresas integradoras” à dst group, representada
pelo director dos recursos humanos, Dr. Alfredo Cardoso, por esta empresa desempenhar um importante papel
na integração laboral de pessoas ciganas. Através da institucionalização deste prémio e da sua atribuição a
empresas que empreguem 5 ou mais pessoas ciganas, o ObCig pretende inspirar outras entidades empregadoras
no desenvolvimento e implementação de políticas e práticas empresariais integradoras das pessoas ciganas. A dst
group, empresa premiada em 2019, é um exemplo dessa integração, empregando atualmente 10 pessoas
ciganas.
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II) Associativismo
AMUCIP - Associação para o Desenvolvimento das Mulheres Ciganas Portuguesas.
Projeto Romano Atmo sobre Rodas. O projeto educativo intercultural Povos Culturas e Pontes, desenvolvido no
concelho pela Câmara Municipal do Seixal, criou sinergias com o projeto Romano Atmo sobre Rodas, promovido
pela Associação para o Desenvolvimento das Mulheres Ciganas Portuguesas (AMUCIP), para construir uma
experiência-piloto com foco na educação escolar das crianças ciganas.
O projeto Romano Atmo sobre Rodas, é cofinanciado pelo Alto Comissariado para as Migrações, tem como
entidades parceiras da AMUCIP a Câmara Municipal do Seixal, o Instituto das Comunidades Educativas e o
Instituto Português do Desporto e Juventude.
11 de julho de 2019, às 14h.
Seixal
Para mais informações: amucip2015@gmail.com
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União Romani Portuguesa
A associação continua a promover as seguintes atividades:
Dinamização de duas equipas de futebol;
Concurso de pesca;
Concurso de sueca (jogo de cartas).
Porto
Para mais informações: uniaoromaniportuguesaporto@gmail.com

ASRCCC - Associação Cigana de Coimbra
A associação continua a promover as seguintes atividades:
Formação de Adultos;
Apoio Jurídico, com a colaboração do escritório do Dr. Vasco Gameiro;
Apoio e Acompanhamento de Utentes a Instituições;
Colaboração com Instituto de Reinserção Social, Tribunal de Menores, Agrupamento de Escolas Raínha Santa e
outros;
Apoio à Formação e Facilitação.
Planalto do Ingote, Coimbra
Para mais informações: asrcccigana@hotmail.com
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II) Projetos
Terras Dentro, Associação para o Desenvolvimento
Projeto Ciga e Segue.
Este jogo visa a integração social da cultura cigana, promovendo com os seus conteúdos o aumento da
informação disponível e o conhecimento sobre os aspectos da sua cultura e vivências. Pretende ser um
instrumento de sensibilização com vista ao combate à discriminação das comunidades ciganas e à promoção do
diálogo intercultural entre estas e a sociedade maioritária, enquadrando-se na estratégia Nacional de Integração
das Comunidades Ciganas.
Janeiro e fevereiro de 2019
Viana do Alentejo e Alcaçovas
Para mais informações: carla.brito@terrasdentro.pt
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Cáritas Diocesana de Coimbra
CriArte 2G.
O Centro Comunitário S. José (CCSJ), equipamento da Cáritas Diocesana de Coimbra, situado no Bairro da Rosa
em Coimbra, com o intuito de minorar a falta de integração, principalmente da mulher cigana, iniciámos em 2007
as Oficinas Ocupacionais. Neste espaço têm a oportunidade de adquirir competências pessoais e sociais, através
da realização de atividades, numa vertente ocupacional, nas áreas de costura, bordados e artes decorativas. O
CriArte 2G conta com a participação ativa das Comunidades Ciganas, pretende promover e validar competências
pessoais e socioprofissionais, de forma a impulsionar a sua integração. Estão previstas as seguintes atividades:
Oficina de Artes; Sessões de formação; Incubadora Social de Negócios; Divulgação e venda de produto
(https://caritascoimbra.pt/2018/noticias/campanha-confortarte/).
1º semestre de 2019
Coimbra
Para mais informações: ricardomsousa@caritascoimbra.pt

CooLabora
Sessão de testagem das actividades do recurso pedagógico em sala de aula.
Depois de os professores nos terem indicado quais as matérias a explorar tendo em conta os programas
curriculares do 2º ciclo, a equipa do projecto (técnica e voluntárias) estão a conceber as fichas de actividades para
as várias disciplinas. Simultaneamente estas actividades vão sendo testadas em turmas com meninos ciganos e da
sociedade maioritária para que se façam as adaptações necessárias. Neste mês de Janeiro estão previstas duas
destas sessões em turma.
28 e 31 de Janeiro
Escola EB 2/3 do Tortosendo
Para mais informações: coolabora@gmail.com
Associação A prender em Parceria - A PAR
Projeto Crescer em Família.
Dinamização de atividades semanais com o objetivo de:
a) promover a aquisição de competências facilitadoras da integração e sucesso escolar junto de famílias com
crianças até aos seis anos de idade que não se encontram inseridas no ensino pré-escolar;
b) promover a reflexão sobre competências parentais assertivas, partindo da cultura da comunidade para os
valores preconizados pela sociedade;
c) promover a partilha de saberes com vista à recolha de elementos da cultura cigana (histórias, músicas, entre
outros).
Sextas feiras das 16h às 18h
St. Clara - Espaço Paula Frassineti
Para mais informações: geral@a-par.pt
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HARC- Henriquina, Associação Recreativa e Cultural
Saber Mais, Viver melhor.
O projeto Saber mais, Viver Melhor visa o empoderamento das mulheres ciganas e a sua capacitação enquanto
mães e responsáveis familiares, com vista à melhoria das condições da saúde desta comunidade e o
desenvolvimento, nestas mulheres, de competências pessoais e sociais mas também empreendedoras,
impulsionando a criação de autoemprego e uma melhor conciliação de vida pessoal, familiar e profissional.
Setembro de 2018 a junho de 2019
Viseu
Para mais informações: henriquina@gmail.com
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IV) Eventos Promovidos por Outras
Organizações
Projeto CooLabora CRL
Realizou-se a sessão de lançamento do projeto CooLabora CRL “Presente para o Futuro: Combate ao insucesso
escolar das crianças ciganas”. A sessão teve início às 17h15 e contou com a intervenção de Maria José Casa-Nova,
Coordenadora do Observatório das Comunidades Ciganas, sobre o tema “Conhecimento académico,
(des)igualdades e diferenças na escola pública: reflexões de uma realidade (des)conhecida”.
2 de maio de 2019
Para mais informações ver cartaz abaixo.

19

BEIRA SERRA - Associação de Desenvolvimento
Maria José Casa-Nova, Coordenadora do Observatório das Comunidades Ciganas Prof. na Universidade do Minho
esteve à conversa com Paulo Pinheiro, numa emissão especial, emitida no dia 4 de maio na Rádio Cova da Beira,
entre as 14 horas e as 15 horas, no âmbito do SIM – Sensibilizar, Incluir e Mobilizar, um projeto apoiado pelo Alto
Comissariado para as Migrações, no âmbito do FAPE - Fundo de Apoio à Estratégia Nacional para a Integração das
Comunidades Ciganas.
4 de maio de 2019
Covilhã
Para mais informações: https://www.facebook.com/beiraserra/videos/440218536742413/
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Seminário "Nós e os Outros - Alteridade, Políticas Públicas e Direito"
O evento cientifico contou com a presença de oradores convidados que abordaram temáticas atuais, alicerçadas
nas seguintes problemáticas: Alteridade: quem são os outros?; Políticas Públicas: como incluir os outros? ;
Direitos: Como Proteger os outros?. Participação de Maria José Casa-Nova na sessão das 14h.
5 abril de 2019
Faculdade de Direito da Universidade do Porto (FDUP) e Centro de Investigação Jurídico Económica (CIJE)
Para mais informações: https://sigarra.up.pt/fdup/pt/noticias_geral.ver_noticia?p_nr=26014
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V) Divulgação de Eventos e Relatórios
Internacionais
European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
Working with Roma: Participation and empowerment of local communities – Summary. “This summary report
presents the key findings of the fieldwork to identify and understand the operation of barriers to and drivers of
successful investment in Roma inclusion and the FRA opinions stemming from them.”
Data de publicação: Janeiro de 2019
Para mais informações: https://fra.europa.eu/en/publication/2019/empowering-romasummary?pk_campaign=FRA-Alerts-Newsletter&pk_source=newsletter
European Economic and Social Committee (EESC)
The situation of Roma women (Exploratory opinion from the European Parliament).
Data de publicação: Dezembro de 2018
Relatório em formato pdf, incluindo tradução em português, aqui: https://www.eesc.europa.eu/en/ourwork/opinions-information-reports/opinions/situation-roma-women-exploratory-opinion-european-parliament

Roma Support Group (UK)
RSG has produced this short seven-page report on hate crime against Roma people. The report explains the
outcome of an intensive six months campaign by ourselves with Eastern European Resource Centre to identify,
support and successfully defend Roma people from attack and abuse on London streets. We talked with 91 people
from our communities.
Data de publicação: Maio de 2019
Ver relatório aqui: https://drive.google.com/file/d/1XASHBTAMLI60aS4KQyL3c1FwoSuZppdZ/view
European Roma Rights Center (ERRC)
The European Court of Human Rights (ECtHR) has condemned Romania for racist police brutality, and for the first
time, found that Roma face institutionalized racism from law-enforcement in Romania. The case was brought by
Roma who were brutally attacked in a police raid in 2011. They were represented by the Roma-led NGO, Romano
CRISS. The European Roma Rights Centre provided independent information to the court, emphasising the
existence of institutional antigypsyism in the Romanian police force.
Data: 17 de abril de 2019
Ver mais informações aqui: http://www.errc.org/press-releases/roma-win-first-ever-judgement-of-institutionalracism-in-europe
European Roma Grassroots Organisations Network (ERGO Network)
ERGO Network’s chapter “Reducing Inequalities between Roma and Non-Roma: EU, SDG 10 and Combating
Exclusion of Roma”, is published as part of a bigger report “Falling through the Cracks – Exposing Inequalities in
the EU and beyond”, published by SDG Watch Europe, Make Europe Sustainable for All and Faces of Inequality.
Besides our chapter dedicated to Roma inclusion, issues such as environmental injustice towards Roma are
addressed throguhout the whole report.
Data de publicação: Junho de 2019
Ver relatório aqui: https://www.sdgwatcheurope.org/wp-content/uploads/2019/06/FALLING-THROUGH-THECRACKS-JUNE-2019.pdf
Collectif National Droits de l’Homme Romeurope
Suite aux violences récentes, dans plusieurs villes de la région parisienne, perpétrées à l’encontre des personnes
Roms ou perçues comme Roms, les associations condamnent ces actes racistes et appellent à une protection
pérenne des personnes concernées.
Data de publicação: Março de 2019
Ver o apelo “ Violences Anti-Roms, Indignation et appel à l´action“ aqui:
http://www.romeurope.org/communique-de-presse-violences-anti-roms-indignation-et-appel-alaction/?fbclid=IwAR1CMIgK1Lp8AhSfgp021DGdkBxwz5VjgTjQCAsVrC3Y_BmiCfR5obWrvCA
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